Protokół z V Sesji Rady Gminy przeprowadzonej w dniu 25. 03. 2011r.
w godzinach od 12 10
Przewodniczy radny Stefan Kwaśniak – przewodniczący rady gminy. Na
podstawie listy obecności dołączonej do protokołu stwierdził kworum władne
do podejmowania prowadzonych uchwał.
Powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, wójta gminy oraz kierowników
podległych jednostek, przedstawił poniższy porządek posiedzenia. Sekretarzem
posiedzenia został radny Andrzej Małachowski.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z działalności w okresie między
sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2010 rok
6. Informacja z działalności OSP w roku 2010
7. Informacja z wyników wyborów do samorządu wiejskiego – wręczenie
zaświadczeń nowowybranym sołtysom
8. Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata
2009-2010
9.Podjęcie uchwał
a) w sprawie uchylenia uchwały o uchwaleniu rocznego programu współpracy
Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Poświętne na
rok 2011
b) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
c) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011
e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
roku 2011
f) w sprawie wyrażenia zgody albo nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego

g) w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub
działaniu ratowniczym
h) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania nieczystości
i) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych
j) w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków
k) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
ad. 2 przewodniczący rady gminy zaproponował przesunięcie punktu 7 przed
punkt 4.
za jednogłośnie (13 )
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia po zmianie.
Porządek po zmianach:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. . Informacja z wyników wyborów do samorządu wiejskiego – wręczenie
zaświadczeń nowowybranym sołtysom
5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z działalności w okresie między
sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2010 rok
7. Informacja z działalności OSP w roku 2010
8. Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata
2009-2010
9.Podjęcie uchwał
a) w sprawie uchylenia uchwały o uchwaleniu rocznego programu współpracy
Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Poświętne na
rok 2011
b) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
c) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011
e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
roku 2011
f) w sprawie wyrażenia zgody albo nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego
g) w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym lub
działaniu ratowniczym
h) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania nieczystości
i) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych
j) w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków
k) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Za przyjęciem nowego porządku głosowano jednogłośnie (13 )
ad. 3. jednogłośnie.
ad. 4. informacja z wyników wyborów przedstawił wójt gminy. Nowo
wybranym sołtysom złożono gratulacje oraz wręczono zaświadczenia.
ad 5. Sprawozdanie złożył wójt gminy – w załączeniu do protokołu. wss- (24)
ad 6. Informację z działalności komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – przedstawiła pani Anna Duraj Sekretarz Gminy w załączeniu do protokołu.
ad 7. Informację przedstawił komendant gminny OSP pan Jerzy Łumiński - w
załączeniu do protokołu.
godz. 12.40 na posiedzenie przybył radny M. Franas.
- radny Pawlik – zapytał o akcje OSP przy filmie Hoffmana, czy był
etycznym i zasadnym udział strażaków, było to działaniem komercyjnym.
Gdzie trafiły pieniądze za film, na czyje konto. Jak została uregulowana cała
sytuacja przez reżysera, co dalej z tymi pieniędzmi się stało.
- pan Łumiński – działanie komercyjne, pieniądze otrzymali strażacy, było to
wyjaśniane na zarządzie gminnym. Podatek od pieniędzy naliczony został
przez urząd skarbowy, koszty samochodu były pokryte ze środków pana
Hoffmana.
- radny Pawlik – mam wątpliwości i nie tylko ja, nie jest to tłumaczenie. OSP
winno służyć wszystkim, nie może na boku dorabiać. Jest to prywata. jako
przewodniczący komisji rewizyjnej będę musiał się tym tematem zająć, nie

są to słuszne i dobre działania. Musimy znaleźć swoje miejsce i miejsce do
przestrzegania prawa.
ad 8. Sprawozdanie przedstawił pan Stanisław Barul – w załączeniu do
protokołu.
godz. 12.50 przybył radny Świąder Grzegorz - stan radnych wynosi 15.
Do sprawozdania uwag nie było.
- Przewodniczący Rady Gminy –odnośnie art. w gazecie dotyczącego
przyznania odznaczenia dla k-ta Policji w Drzewicy, złożył panu Dworakowi
gratulacje i życzenia.
- Pan Dworak Komendant Komisariatu w Drzewicy podziękował za
gratulacje, dodając, że jest to bodziec do aktywniejszej działalności.
- Przewodniczący Rady Gminy – poprosił radnych aby po zakończeniu
posiedzenia pozostali jeszcze kilka minut.
Następnie ogłosił przerwę do godziny 13.20, o której wznowiono posiedzenie.
ad 9.a. Projekt uchwały przedstawiła pani Anna Duraj – sekretarz gminy,
dodała, że uchwałę uchyla się z powodu zastrzeżenia organu nadzoru, ponieważ
powinna być wcześniej podjęta uchwała o konsultacjach.
uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały o uchwaleniu rocznego
programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy
Poświętne na rok 2011 głosowano jednogłośnie (15 radnych)
ad 9 b – Projekt przedstawiła pani Anna Duraj dodając, że musi być uchwała o
konsultacjach pomimo tego czy organizacje występują na terenie gminy czy też
nie. Uchwała będzie opublikowana w dzienniku urzędowym województwa.
Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji głosowano jednogłośnie (15 radnych)
ad 9.c. Projekt przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy. Dodała, że organ
nadzoru stwierdził, że brakuje zwrotu i kilku słów w uchwale podjętej na
poprzedniej sesji. Brakowało słowa „specjalistyczne”. uchwała była wzorowana
na innych gminach, których uchwały przeszły. Dla czytelności uchwały jest
sporządzona nowa uchwała.
Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat głosowano
jednogłośnie (15 radnych)

ad 9.d. Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy. Program był
przedstawiony i omówiony na komisjach, generalnie działania są
zdeterminowane środkami finansowymi.
uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 głosowano
jednogłośnie (15 radnych)
ad 9.e. Projekt przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że program
jest finansowany ze środków profilaktyki alkoholowej.
uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 głosowano jednogłośnie (15
radnych)
ad 9.f. Projekt przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy. Dodała, że
przygotowano dwie wersje uchwał. Omówiła sposób głosowania nad
uchwałami. Poprosiła o rozwagę przy podejmowaniu uchwały.
uwag nie było.
- Wójt Gminy – fundusz sołecki jest finansowany ze środków własnych nie z
zewnątrz, budżet po....wydatków stałych, pozostaje kwota na bieżące
utrzymanie i na inwestycje. po podjęciu uchwały proszę o to aby działania
dotyczyły dróg. mamy 200 tys. na drogi i 160 tys. na fundusz, w przyszłym
roku mogą być niższe, środki na bieżące utrzymanie dróg będą mniejsze.
subwencja oświatowa jest jeszcze niższa, ubyło 16 uczniów.
- sołtys wsi Dęba – od 3 lat mówi się o funduszu sołeckim, trzeba zrobić
szkolenie dla rad sołeckich, aby nie było niedomówień, ludzie uważają, że
fundusz sołecki jest bardzo duży. rady sołeckie muszą orientować się w
papierach.
- Wójt Gminy – około połowa gmin podjęła uchwały o wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, gminy odchodzą od funduszu sołeckiego. zwroty są
niewielkie. próbowałem się konsultować z gminami, które to robią,
rozmawiałem z panem z rio czy ...może być ogólna faktura, ale
odpowiedział, że zdania są podzielone. może być szkolenie z funduszu
sołeckiego, ale w całym województwie nie było zainteresowania. gmina
Rzeczyca może otrzymać jedynie 20 %, każde zadanie może być
skonkretyzowane.
- przewodniczący rady gminy – dyskutowaliśmy już ten temat.
- radny Pawlik –odnośnie funduszu, nawet 20% będzie liczone na sesji, chylę
czoło przed nowymi sołtysami, dadzą przykład jak pobudzić życie społeczne
na wsi. nawet 20% jeżeli jest związane z kawałkiem drogi, włączą się sołtys i
rada a nawet radni....uwaga sołtysa bajerowskiego po 4 latach jest nowa rada,
ludzie nie wiedzą nawet, że byli w radzie sołeckiej. teraz jest sporo nowych
ludzi w RS. sołtys to odpowiedzialna funkcja w miejscowości. funkcja
bardzo ważna. nie hamujmy działań sołtysów, niech się rady spotykają aby

nie zapomnieli, że są w radach. Będą wdzięczni Wójtowi, że dał im kawałek
władzy.
- sołtys wsi Poświętne – byłam w Radzie Sołeckiej, przez ile obowiązuje
uchwała o funduszu, jednak nic z tego nie zrealizowano.
podjęto dyskusję związaną z funduszem sołeckim na rok 2012.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę – za wyrażeniem
zgody na fundusz sołecki głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
ad 9 g – Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję dotyczącą uchwały w
sprawie ekwiwalentu dla członków OSP.
- pani Duraj Sekretarz Gminy – uchwała była podjęta w 2008 roku, te
uchwały od tego roku powinny być publikowane w dzienniku urzędowym.
Poprzednio było 8 za godzinę akcji i 5 zł. za szkolenie.
- radny Grzegorski – na komisjach wspólnych postanowiono aby podnieść
stawkę na 10 i 5, po analizie stawek w innych gminach może zmienimy na
jesieni.
- Wójt Gminy – to co przedstawiłem to z bip-ów innych gmin, które je
opublikowały a to znaczy, że są one aktualne.
- komendant osp – jesteśmy po zebraniach sprawozdawczo- wyborczych,
wybrano nowe zarządy i naczelników. na zebraniach wnioskowano o
podniesienie do 12 zł. w ustawie jest do 1/ 172 najniższego wynagrodzenia.
z moich informacji wynika, że ug wydał ponad 9 tyś, jest to niewiele dla
tych ludzi, a szczególnie dla ratowników medycznych. upoważniono mnie
do zabrania głosu i zaapelowanie o podniesienie do 12 złotych, nie jesteśmy
pazerni. od kilku lat wydajemy lekką ręką pieniądze na przykład na piłkarzy
gzie gra tylko 2 chłopaków z Poświętnego. zadbajmy o swoich. ponowił
prośbę o podniesienie stawki do 12 zł. dbajmy o swoje bezpieczeństwo.
- radny Pawlik – ochotnicy to ważna rola w społeczeństwie, w dobie....straży
państwowych, osp pełni niższą rolę –wssutrzymanie takiej ilości jednostek przy naszym budżecie jest zastanawiające,
inne gminy się nad tym zastanawiają. –wss- incydent z filmem.
ile dokładamy do jednostek.
skarbnik gminy – 112 600 zł. tyle idzie na straż.
- radny a. Pawlik – jest to z ogólnej subwencji, gdzie będzie cięcie
wydatków, należy się zastanowić, czy utrzymywać klub w takiej formie. –
wss- 44 jest to służba ochotnicza, co możemy dać to damy. nie wiem, czy
nie byłoby..........przy podniesieniu diet.
- komendant straży – są to piękne słowa, mówi o tym ustawa. wyważaliśmy
swoje decyzje. komendant główny nakłada pewne obowiązki, nie będzie
innych. zwiększono środki na.......w ksrg. jednostka ma priorytet. mieliśmy
3 tyś. teraz 10 tyś. ale są warunki jaki musimy spełnić, aby zakupić sprzęt.
gdyby wójt gminy dołożył 3 tyś. mielibyśmy większą kwotę, ale
wykorzystamy tylko otrzymaną kwotę. wczoraj podpisałem wnioski na
sprzęt. zakupimy 2 aparaty i 2 kombinezony. kwota wydana na działania –

wss- ...profilaktykę. zaapelował o rozważne podjęcie decyzji. poprzednia
decyzja była błędna.
- wójt gminy – nie rozumiem wniosków, mówił o tym komendant Wijata.
dano ..tyś, ale zobowiązania na 21 tysięcy. z tego co rozumiem miało być
kupione wszystko bo inaczej dotacja przepada. jak to jest.
- komendant – czy była deklaracja – wss – 51
poprosiłem o zmianę przydziału i wczoraj zmieniono je.
podjęto dyskusję związaną z finansowaniem osp i ksrg oraz ekwiwalentu.
- radny m. Grzegorski – ile przekazano na czyste akcje ratunkowe.
- wójt gminy – większość to obstawa imprez.
o godz. 14 15 przerwa 5 minut. o godz. 14 20 wznowiono obrady.
- wójt gminy – w działaniach ratowniczych – 2200, odśnieżanie – 4600,
festyny – 2900.
- radny m. Grzegorski – na komisji budżetowej komendant nie był, był m.
pisarski, było zadowalające. gdyby był komendant byłby
............ekwiwalent. komisja ma w planie....w iv kwartale. komisja podjęła
wniosek o ....10 na akcje i 5 zł. na szkolenia. to jest mój wniosek.
- radny a. Pawlik – popieram wniosek radnego m. Grzegorskiego aby w iv
kwartale po wyjaśnieniu filmu wrócimy do tematu i jestem wtedy skłonny
podnieść i składam wniosek o pozostawienie tego co było.
- komendant – informuję, że 25. 03. o godz. 10 15 będzie zjazd zarządu
gminnego, zapraszam przewodniczącego komisji rewizyjnej i
przewodniczącego komisji budżetowej dostałem telefon aby to przekazać.
- przewodniczący rady gminy – wniosek 1 radnego Mariana Grzegorskiego
– 10..... za 12
- sekretarz – w kwestii głosowania – za i jest 12 więc drugi automatycznie
upada. ci, którzy za już nie mają.
za wnioskiem nr 2 – 2 głosy. wstrzymał się 1.
sekretarz – przyjęto wniosek radnego Mariana Grzegorskiego, teraz pora
podjąć uchwałę. przedstawiono projekt uchwały do przegłosowania.
za 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.
ad 9 h – Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem
uchwały. Kwestie taryf omówił kierownik zuk – pan Stanisław Lipski.
- radny Pawlik – jest to bardzo ważne, dotyczy wszystkich portfeli. dopłata
to ważna sprawa. sugeruję, że ludzie wolą zapłacić więcej, ale
oczekiwaliby działań gminy przy poprawie funkcjonalności gminy dla
mieszkańców. byłem przeciwnikiem utrzymywania .....cen wody.
podwyżkę musimy zrobić. zwracam się z apelem do wójta gminy, aby
przedstawić inaczej wnioski, aby było jasne. taryfa to tyle, gmina tyle, a
mieszkańcy tyle.
-radni podjęli dyskusję związaną z omawianiem i ustaleniem wysokości taryf
na wodę i ścieki.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania nieczystości głosowało 14
radnych, od głosu wstrzymał się 1.
ad.9 i. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych dodając, że na komisjach uzgodniono, że w punktach 1-3
uchwały nie będzie zmian wysokości stawek.
- radny Bogusz zapytał o ilość pojemników 1100 litrowych i czy ich wywóz
kosztuje 60 zł.
-wójt gminy oznajmił, że pojemniki znajdują się przy szkołach, urzędzie. W
Ponikle jest 12 a w Wólce Kuligowskiej 6, przedsiębiorcy mogą mieć również
takie pojemniki.
- radny Worach dodał, że dopóki będą trzy firmy, będzie działać konkurencja i
nie będzie wysokich stawek.
- Wójt Gminy dodał, że mamy zarejestrowane 5 firm ale nie wszystkie odbierają
śmieci.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek.
Za przyjęciem uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych głosowano
jednogłośnie - 15 radnych brało udział w głosowaniu.
ad. 9 j. kwestie dopłat do wody i ścieków omówił wójt gminy przytaczając
wysokości kwot ustalone na komisjach. dopłaty przedstawiają się następująco:
woda - taryfa 2,27 zł, opłata mieszkańca 1,84 zł co daje wzrost o 22 gr. dopłata
gminy ogółem wynosi 42100 zł.
ścieki z kanalizacji taryfa 5,93 odpłatność mieszkańca 3,02 zł co daje wzrost o
43 gr. dopłata gminy ogółem wynosi 26190 zł.
ścieki dowożone - odpłatność mieszkańca 2,16 zł, dopłata 3,40 zł co daje
ogółem w roku 9520 zł. ogółem dopłata z budżetu gminy wyniesie 77800 zł.
- radny Grzegorski stwierdził, że na poprzednich komisjach proponował
stopniowe podwyżki. gdyby były corocznie to teraz nie byłoby takiego
obciążenia. na komisji ustalono dopłatę w wysokości 10 gr do wody i 40 gr do
ścieków.
- Wójt Gminy oznajmił, że taka propozycja spowoduje wzrost dopłat ogółem o
10 tys zł.
podjęto dyskusję związaną z przedstawionymi wyliczeniami przez wójta oraz
wnioskiem radnego Grzegorskiego, w której analizowano wysokość odpłatności
za wodę i ścieki oraz obciążenie dla budżetu dopłatami do wody i ścieków. w
dyskusji poruszono również kwestie związane z dowozem ścieków do
oczyszczalni beczkowozami. w dyskusji radny Franas zaproponował aby

przegłosować przedstawione wnioski, jeden wójta a drugi przewodniczącego
komisji budżetowo-gospodarczej.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego
Grzegorskiego o dopłacie do wody w wysokości 10 gr oraz do ścieków w
wysokości 40 gr.
Za przedstawionym wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw był 1 a
wstrzymało się 5 ( 15 radnych brało udział w głosowaniu).
- pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że w budżecie rada uchwaliła
dopłatę do wody i ścieków w wysokości 85 tys., jest to kwota sztywna. gmina
musi wystąpić do rio o zajęcie stanowiska w tej kwestii. wniosek musi być
solidnie umotywowany.
Radni podjęli dalszą dyskusję związaną z określeniem dopłat do wody i ścieków
oraz nad podjętym w głosowaniu wnioskiem. w dyskusji radny Franas poruszył
kwestie zmiany przeznaczenia kwoty 10 tys. przeznaczonej na lekarza. dodając,
że ustalenia rady są lekceważone przez wójta. wójt stwierdził, że przedstawiona
była propozycja ale pod koniec komisji połowy radnych już nie było, więc nie
dokonano zmian w budżecie.
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że były dwa wnioski, przegłosowano
jeden, odbyte głosowanie nie było w sprawie uchwały
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił pięć minut przerwy do godziny 16.10.
Po wznowieniu posiedzenia przewodniczący zapytał czy rada prowadzi dalszą
dyskusję czy przechodzi do głosowania.
- pani Duraj Sekretarz Gminy stwierdziła, że był przegłosowany wniosek, potem
była dalsza dyskusja a obecnie przewodniczący wnosi o przegłosowanie
następnego wniosku.
- Wójt zwrócił sie o rozwagę i dalszą dyskusję aby zamknąć dopłaty w kwocie
85 tys.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję wójta o kontynuację
dyskusji.
Za wnioskiem o kontynuację dyskusji głosowało 5 radnych, przeciw było 9 ( 14
radnych brało udział w głosowaniu).
- radny Worach poprosił o przedstawienie wielkości dopłat w roku poprzednim i
obecnym.
- Wójt oznajmił, że w roku 2010 było 59 gr a obecnie jest 54 gr brutto.
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że do uchwały skierowano następujące
propozycje dopłat:
woda 0,50 zł netto - 0,54 zł brutto,
kanalizacja 2,69 zł netto - 2,91 zł brutto,
beczka 3,15 zł netto - 3,40 zł brutto.
dodając, że w brzmieniu  3 wymienione kwoty są wartościami netto.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały w sprawie dopłat pod
głosowanie. Za przyjęciem uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i

ścieków głosowało 9 radnych, wstrzymało się 6 (15 radnych brało udział w
głosowaniu).
ad. 9. k. Pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy odczytała opinię RIO odnośnie
przedłożonego budżetu, następnie przedstawiła projekt uchwały dotyczącej
zmian w budżecie.
- radny Franas zaprotestował przeciwko przesunięciu kwoty zabezpieczonej na
lekarza. w dalszej wypowiedzi odniósł sie do bezpieczeństwa medycznego
mieszkańców oraz kwestii zorganizowania przedszkola.
-Wójt Gminy stwierdził, że gmina jest obciążona 1 mln kredytem rozłożonym
na 10 laty. dodał, że coraz więcej dopłacamy do oświaty, mamy tylko 450 tys na
bieżące utrzymanie a do oświaty dopłacamy już prawie milion. dodał, że do
zbilansowania brakuje jeszcze około 240 tys.
- radny Worach dodał, że jest również przeciw przeniesieniu 10 tys
zaplanowanych na lekarza. dodał, że wójt szybko zaprzestał starań. kwota
powinna zostać w nadwyżce. w dalszej wypowiedzi odniósł sie do składanych
wniosków o dofinansowanie oraz kanalizacji. dodał, że gmina przeinwestowała
co można było rozłożyć na lata, będzie głosował przeciw zmianom.
Podjęto dyskusję związaną z wykonanymi inwestycjami, kosztami
funkcjonowania oświaty oraz odpowiedzialnością za budżet. w dyskusji
poruszano również kwestie zastępstwa lekarza. wójt omówił kwestie związane z
poszukiwaniem lekarza i rozmowami z dyrektorem szpitala powiatowego i
starostwem. stwierdzając, że wszystkiemu są winne braki kadrowe w służbie
zdrowia. w dyskusji omawiano również rolę przedstawiciela rady w radzie
społecznej szpitala.
-radny Bogusz oznajmił, że na posiedzeniach rady przedstawiał sytuację ośrodka
zdrowia
- radny Grzegorski oznajmił, że wójt przeznaczył 52 tys na świetlicę w dębie,
która jest już umeblowana i jest piękna. stwierdził, że głosował za tą inwestycją.
dodał, że w rzeczywistości rada musi słuchać wójta.
- Wójt dodał, że dęba jest realizowana podobnie jak inne świetlice etapami.
obecne wyposażenie jest ze środków wsi pochodzących z opłat za maszt. dodał,
że inne wioski też miały propozycje lokalizacji masztów.
- sołtys wsi Poświętne pani Szufladowicz zwróciła uwagę na brak pani doktor na
sesji
- radny Świąder Grzegorz zapytał czy wraz z następną zmianą w budżecie
zostanie obcięte następne 10 tys.
- Wójt dodał, że kończony jest projekt i znany jest jego koszt, który wynosi 50
tys.
- radny Świąder Grzegorz stwierdził, że te 10 tys idzie na braki, brakuje 70 tys.
zapytał gdzie jest problem. dodał, że gratuluje sobie i pozostałym radnym,
niektórzy radni są dłużej ode mnie, jesteście odpowiedzialni za taką sytuację. w
poprzednich kadencjach była mowa o szkołach, co zostało zrobione w tym
kierunku..........wss

-radny Worach stwierdził, że nie chciałby być tym co tylko zabiera, musimy
błędy dzielić razem. co mam powiedzieć mieszkańcom Brudzewic. wnioskuję o
sondaż wśród radnych czy wyposażenie świetlicy w dębie musi być zrobione w
tym roku, sądzę, że w tym roku jest na pewno do odsunięcia, proponuje zdjąć te
środki z zadań inwestycyjnych na ten rok.
- radny Pawlik stwierdził, że sytuacja jest trudna a jest możliwość pozyskania
środków z zewnątrz. zapytał ile gmina musi mieć środków własnych.
- Wójt oznajmił, że dofinansowanie wynosi 60%, pełna kwota dopiero po
przetargu.
- radny Pawlik zapytał o kwoty zwrotu.
- pani Skarbnik oznajmiła, że w przyszłym roku byłby zwrot około 40 tys.
Radni podjęli dyskusję związaną z kwestiami kosztów wyposażenia świetlicy w
Dębie oraz okresem ich realizacji. w dyskusji radny Świąder zapytał czy kwota
50 tys wystarcza na projekt kanalizacji. Wójt oznajmił, że koszt kanalizacji
wynosi 9 mln i z tego powodu nie zostanie złożony wniosek.
-radny Świąder Grzegorz zaproponował przesunięcie 10 tys. z kanalizacji na
słupy i lampy na nowe osiedle. dodał, że i tak zdjęto już 20 tys z kanalizacji.
- Wójt - dodał, że prosi o wskazanie skąd wziąć 87 tys.
- radny Kacprzak Marian stwierdził, ze w dębie jest budowa zbiornika na ścieki.
dodał, że bez środków świetlica przestanie funkcjonować, a pozostanie tylko
ładny budynek.
- radny Kacprzak Bolesław stwierdził, że świetlicy nie można nic zarzucić ale
taką sytuację można było przewidzieć aby zostało na zbiornik. dodał, że był
pomijany z inwestycjami w poprzednich latach.
Radni podjęli dalsza dyskusję związaną ze zmiananami budżetowymi. w
dyskusji przewodniczący rady stwierdził, że proponowano zdjąć 52 tys ze
świetlicy w dębie oraz 4,5 tys ze świetlicy w Brudzewicach. wójt dodał, że
gmina traci zdolność inwestycyjną.
- radny Moskwa zaapelował o pozostawienie 20 tys. dla wsi Gapinin na
przebudowę świetlicy jest to mój wniosek.
W dyskusji radny Pawlik zaproponował aby pozostawić połowę kwoty na
świetlicę w dębie, a radny Franas 10 tys. na lekarza stwierdzając, że jest to jego
wniosek. W dalszej dyskusji radny Pawlik apelował do dyrektorów szkół o
wygospodarowanie oszczędności.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Franasa o
pozostawienie 10 tys na zastępstwo lekarza. za wnioskiem głosowało 10
radnych, wstrzymało się 5.
Za wnioskiem radnego Woracha o zdjęcie 52 tys ze świetlicy w Dębie
głosowało 9 radnych, przeciw było 4, wstrzymało się 2.
Za wnioskiem radnego Świądra o przeznaczenie 10 tys z kanalizacji na zakup
słupów i lamp na nowe osiedle głosowało 10 radnych przy 3 wstrzymujących.
za wnioskiem drugim radnego Świądra o zdjęcie 15 tys z zakupu i montażu
lamp głosowało 10 radnych przy 5 wstrzymujących się.

- Wójt - dodał, że na jesieni są ostatnie nabory wniosków.
- radny Grzegorski stwierdził, że miało nie być planowanych projektów.
- radny Worach oznajmił, że radny Moskwa prosi aby środki pozostały dla
Gapinina nie na projekt.
- radny Franas oznajmił, że wójt tworzy gminę a i b, Gapinin został zapomniany
zaapelował aby patrzeć równo na wszystkich.
przewodniczący rady oznajmił, że przedstawia pod głosowanie wniosek aby
pozostawić w Gapininie 20 tys. bez przeznaczenia na projekt. za wnioskiem
głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosu 5.
Następnie Przewodniczący Rady uwzględniając uzupełnienie radnego
Kacprzaka o pozostawienie 500 zł na świetlicy w Brudzewicach a zabranie 4,5
tys poddał pod głosowanie wniosek radnego Woracha.
za wnioskiem o pozostawienie 500 zł na świetlicy w Brudzewicach głosowało 8
radnych, wstrzymało się od głosu 5.
W podsumowaniu dyskusji pani Skarbnik odczytała przegłosowane we
wnioskach kwoty;
52 tys zdjęte ze świetlicy w Dębie,
4,5 tys zdjęte ze świetlicy w Brudzewicach,
10 tys zdjęte z projektu kanalizacji,
15 tys zdjęte z oświetlenia. dodała, że do pełnej kwoty brakuje jeszcze 5560 zł.
- radny Worach dodał, że w dębie pozostaje jeszcze 8 tys i tutaj znajdują się
brakujące środki.
- pani Skarbnik uwzględniając wnioski radnych odczytała projekt uchwały wraz
z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie głosowało 9 radnych, od
glosowania wstrzymało się 5 ( 14 radnych brało udział w głosowaniu).
ad. 10 - nie było
ad. 11. pani Skarbnik oznajmiła, że nie wie jaka będzie decyzja RIO odnośnie
zwiększenia dotacji.
-radny Bogusz stwierdził. że zastanawiał się kiedy zaistnieje taka sytuacja.
dodał, że zajmował sie oświatą, była likwidacja szkoły w Gapininie ale wtedy
brakowało około 100 tys. obecnie przez 11 lat jest już milion. poprzednia próba
reorganizacji spotkała sie ze sprzeciwem. brakuje dzieci i nie ma przyszłości,
świetlice też będzie trzeba zamykać. stwierdził, że w dębie płaci się teraz 5 tys
za energię nie ma szamba, a jest tam ujęcie wody. sądziłem, że w Brudzewicach
też się coś zrobi.
- radny Franas dodał, że radny Bogusz nie głosował za lekarzem. stwierdził, że
radnemu Boguszowi powinno na tym najbardziej zależeć bo jest
przedstawicielem w radzie szpitala. dodał, że takim działaniem wystawił sobie
czerwoną kartkę. zaapelował o działania zmierzające do zatrudnienia
dodatkowego lekarza. zapytał czy to rada na polecenie wójta wskazuje swojego
przedstawiciela do rady szpitala.

- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że o kandydaturę prosi szpital, a
wskazuje rada powiatu z przedstawionych kandydatów.
- radny Franas zwrócił sie o tablice dla sołtysa, dodał, że oczekuje na informacje
w sprawie GS.
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że przed sesją było spotkanie z
sołtysami, an którym poruszono kwestie tablic i pieczęci dla nowowybranych
sołtysów.
- radny Bogusz – proszę nie stawiać mi zarzutów, że jestem przeciw, ja się
wstrzymałem a to jest jak za. poprosimy dyrektora na sesję.
- Wójt Gminy – szpital jest publiczny.
dyskusja – wss- radny Świąder – droga w Małoszycach, przez zaniedbania zniszczyła się
droga, co pan zamierza. kiedy możemy uruchomić fs na ten rok. odnośnie
kamienia, kto zadecydował, że ma tam być sypany.
- Wójt Gminy - ...sprawa stoi w miejscu. podział......... nie może być
zatwierdzony przez starostwo. chodzi o 5 – 8 cm, o które nie zgadzają się
strony. geodeta odwoływał się nawet do wsa. remont....brak środków,
rozmawiałem z firmą z pt, trzeba wybrać grunt na 30 cm, pod spodem
glina, która wysadziła. trzeba sypać kamień i ........1 m2 wycinki kosztuje
100 – 150 zł. albo porządnie cały odcinek nakładką około 35 tyś zł. w
sumie około 80 tyś., to suma z iłami na mostku. potrzebna naprawa
generalna. trzeba zagęszczać grunt, wycinać odcinki i robić nowe
nakładki. firmy mają pełno zleceń, jeżeli będą w pobliżu może się
podejmą. na drogach 20 tyś na kamień. fs – tam nie zrobiono, bo było tam
samo błoto, bo nie było przejazdu. rozstrzygnięto przetarg na kruszywo i
przewóz. trzy samochody kamienia z Kielc. są 3 odcinki nieprzejezdne.
będzie kilku bezrobotnych i będziemy robić sukcesywnie odcinki. trzeba
dopasować w terenie do kwot. kruszywo 46 zł. z przywozem, kręgi 68 zł.
brutto. trzeba.... odcinki, ale najpierw remont dróg. trzeba przewidzieć
wywóz urobku a rowów.
- zss – oświata to gorący temat. można by zaprosić dyrektorów na komisje.
radny Pawlik.........mi przydziały, może ...nie zawsze musi mieć rację. nie
czuję się winny. są kryteria przydziału zastępstw.
- sołtys wsi Stefanów – czy będą usunięte korzenie przy drodze. –wss- pani Grzegorska dyrektor szkoły w Brudzewicach – było pytanie jak się
czują dyrektorzy. jest mi przykro, że za problemy finansowe gminy są
odpowiedzialni dyrektorzy. proponowałam programy oszczędnościowe.
częściej spotykajmy się z radą. robimy dużo aby zmniejszyć koszty.
organem prowadzącym jest wójt i wy podejmujecie decyzje. nie powiem
nigdy, że szkoła jest niepotrzebna, wręcz przeciwnie są potrzebne.
....proszę nie odsuwać problemów. nie prowadzimy gospodarki

rachunkowej. panowie wysłuchują nauczycieli i rodziców ale nie wszyscy
są zadowoleni. do kogo odnosi się stwierdzenie „święte krowy”.
- radny Świąder – może wyremontować 3 miejsca. koło Woracha jest dół.
jeżeli ktoś uszkodzi samochód gdzie ma się zgłosić.
- wójt gminy – nie ma firm, ....
Dyskusja na temat stanu dróg.
- radny Świąder – proszę wstawić ograniczenie tonażowe i ograniczenie
prędkości do momentu wyremontowania.
- radny Bogusz – padło słowo, że pani doktor źle pracuje. chciałbym to
wyjaśnić. byłem u pani doktor na rozmowie. może odejść na emeryturę. –
wssodnośnie oświaty 99-2000 był temat aby starszych nauczycieli odsyłać na
emeryturę, ale zmieniły się przepisy. to, że nie zrobiliśmy ruchów to
nieprawda. dyrektorzy byli na komisjach.
- radny Franas – jest to poważny temat i nie możemy ..........,trzeba szybko
robić komisje. jeżeli mamy coś zrobić to otwarcie. usiądźmy i
porozmawiajmy. jest problem z zastępstwem. proszę, aby w kwietniu
podjąć rozmowy i przeanalizować. jako radny Poświętnego nie
wyobrażam sobie, aby problemy...wssprzewodniczący rady gminy –
- radny Pawlik – na koniec rozmów, ci którym gmina leży na sercu ,
musimy usiąść przy okrągłym stole, pan ma być inicjatorem. wydawało
mi się, że padły od was propozycje. jest źle, będę przeciw zamykaniu
szkół. są szkoły społeczne. może być czarny scenariusz i część może
stracić pracę. nie mówiłem o „świętych krowach”, są osoby, które
mogłyby odejść. proszę nas zrozumieć, musimy się wytłumaczyć. –wss- Wójt Gminy – wss – odnośnie reorganizacji oświaty.
- dyrektor szkoły w Dębie – będziemy rozmawiać, czuję się dzisiaj źle,
szukam oszczędności, używam swojego samochodu. moi dokształcają się,
będą oszczędności. nie będę zatrudniać innych nauczycieli. musimy
patrzeć globalnie na zatrudnienie, może te godziny byłyby w innej szkole.
w dębie 11 nauczycieli a 57 dzieci. –wss- radny Pawlik – co z trzynastką dla nauczycieli.
- Wójt gminy – wypłacono z wyrównaniem za tamten rok około 15 tyś.
- radny Franas – a co z nagrodami,
dyskusja związana z problemami oświatowymi.
- radny Worach – odnośnie działek od Jaźwin do Radzic, nastąpiło
przesunięcie granic. jest różnica znacząca 8m. cala wieś miałaby się
przesuwać. sprawa ciągnie się długo. proszę o zorganizowanie spotkania
i podjęcie próby wyprostowania tej kwestii.
- Wójt gminy – musi wystąpić grupa o ponowne pomiary do geodezji.
dodał, że 3 kwietnia są wybory do izb rolniczych. ...........izba w łodzi, do
rady powiatowej izby.

Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady
sesji Przewodniczący Rady Gminy radny Kwaśniak o godzinie 19.00 zamknął
posiedzenie V sesji Rady Gminy Poświętne.
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